Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 30. mai 2013, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Durita á Heygum,
Malan Stórá, Herit Magnussen og John Zachariassen
Maud Poulsen

Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, er eitt mál komið avtrat: ársroknskapurin fyri Vestmanna
Kommunu fyri 2012. Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið á skránna sum mál 28.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 24
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umsókn um sundurbýti av matr. nr. 249f, sum er leiguøki hjá P/F Mest.
J. nr. 2013-060
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. mai 2013 umsókn um sundurbýti av matr. nr. 249f, sum er leiguøki
hjá P/F Mest.
Nevndin mælir til at viðmæla sundurbýtinum.
Viðv. 24
Hilbert Elisson setti fram broytingaruppskot um at beina málið aftur í nevnd.
Atkvøtt varð fyrst um broytingaruppskotið hjá Hilbert Elisson. Broytingaruppskotið varð einmælt samtykt.
Atkvøtt varð ikki um upprunaliga tilmælið.
Mál 25
Tilmæli frá Teknisku nevnd um broytingaruppskot í samband við framløgu av byggisamtyktini: Herit Joensen
og Jónsvein á Rógvu ynskja, at grundstykki teirra matr. nr. 269a verður broytt frá havnaøki til sethúsaøki.
J. nr. 2013-067
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi tann 22. mai 2013 broytingaruppskot í samband við framløgu av
byggisamtyktini: Herit Joensen og Jónsvein á Rógvu ynskja, at grundstykki teirra matr. nr. 269a verður broytt
frá havnaøki til sethúsaøki.
Nevndin mælir til at góðkenna broytingaruppskotið.
Viðv. 25
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 26
Tilmæli frá fíggjarnevndini um tilboð frá Eik Banka um leiga av Eik-bygninginum í Vestmanna.
J.nr. 2013-073
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi 23. mai 2013 tilmæli frá umsitingini um tilboð frá Eik Banka um leigu av Eikbygninginum í Vestmanna, sí upprit í málinum, dagf. 15. mai 2013.
Nevndin mælir til at taka undir við tilmælinum frá umsitingini við tí broytingini, at bygningurin verður keyptur í
seinasta lagi 1. januar 2016.
Viðv. 26
Tilmælið varð einmælt samtykt.
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Mál 27
Tilmæli frá brunanevndini um at broyta játtanina hjá Vestmanna Sløkki- og Bjargingarliði.
Brunanevndin viðgjørdi á fundi tann 6. mai 2013 áheitan frá limunum í Vestmanna Sløkki- og
Bjargingarliði um at flyta játtanina á kontu 111400 Fundarpeningur yvir á kontu 147920 Skeið.
Grundgevingin fyri áheitanini er, at liðið ynskir at fara á viðkomandi skeið, sum eru til frama fyri
sløkkiliðið saman í staðin fyri at fáa útgoldið fundarpening.
Nevndin mælir bygdarráðnum til at ganga áheitanini á møti við tí treyt, at undirskrivað áheitan verður
latin Vestmanna Kommunu í seinasta lagi 1. september á hvørjum ári, og at broytingin fær gildi eitt
fíggjarár í senn.
Viðv. 27
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Mál 28
Tilmælið frá fíggjarnevndini um ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2012.
J.nr. 2009-077
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi 30. mai 2013 ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2012.
Nevndin mælir til at góðkenna ársroknskapin fyri Vestmanna Kommunu fyri 2012.
Viðv. 28
Tilmælið varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 21.15.
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